PROGRAMMA
Podium
El Duende - Wereldmuziek
Muziek die je raakt, melodramatisch, wervelend, vrolijk.
El duende is een wereldmuziekorkest met violen, fluiten,
klarinet, cello, gitaar, harp, piano en contrabas. We spelen
muziek uit alle windstreken, vooral uit Zuid-Amerika en OostEuropa. Wie eens wil proberen en meespelen op
maandagavond is welkom.

CanDance - Everybody CanDance!
Dans mee met deze vette dansworkshop!
Waar? Podium Van Reekumplein
Hoe laat? 13.30 uur - 13.45 uur, 14.45 uur - 15.00 uur en 16.20
uur - 16.35 uur

Improschool Apeldoorn - Rechts van het midden
Zes Apeldoorners met behoefte aan een 'linkse hobby' waar ze
al hun hartstocht en expressie in kwijt kunnen.
Theatersportgroep 'Rechts van het midden' vermaakt je met
snelle games en scènes, die volledig geïmproviseerd zullen
worden aan de hand van jouw suggesties!
Waar? Podium Van Reekumplein
Hoe laat? 14.00 uur - 14.15 uur, 15.15 uur - 15.30 uur en 16.45
uur - 17.00 uur

Waar? Podium Van Reekumplein
Hoe laat? 13.00 uur - 13.20 uur en
15.50 uur - 16.10 uur

Marieke de Vos Vioolles - De Twinkels
De Twinkels spelen viool uit het hoofd. Zonder noten ben je
vrijer, kun je beter luisteren en met plezier muziek maken. We
spelen een combinatie van bekende liedjes, folk en klassiek.
Iedereen kan het leren, iedereen speelt mee!
Waar? Podium Van Reekumplein
Hoe laat? 14.20 uur - 14.35 uur

Activiteiten
Info
Vind hier uw informatie over GIGANT, CODA en ACEC.
Waar? Nieuwstraat en Museumpassage

Grand Piano
De Grand Piano bespeel je door er op te klimmen, te lopen of
te springen.
Waar? Nieuwstraat

De Skryf
De zandschrijver ‘Skryf’ rijdt zichzelf voort,
een lint aan zandletters achterlatend.
‘Skryf’ refereert aan de vergankelijkheid.
Een luttel hoopje zand creëert de magie van het woord.
Waar? Nieuwstraat

Circus Apeldoorn
Altijd al eens een circusartiest willen zijn? Bij Circus Apeldoorn
kan je komen uitproberen hoe dat voelt: Eenwieleren,
ballopen, jongleren, diabolo. Jong en oud zijn welkom.

Dutch DJ World - DJ
De helden van Dutch DJ Wold brengen je zomerse deundjes.
Waar? Nieuwstraat

Waar? Nieuwstraat

Dutch DJ World - Producing
Zet je eerste stappen met het producen van muziek bij Dutch
DJ World.
Waar? Nieuwstraat

ACEC - roemrijke geschiedenis
Ter nagedachtenis aan de geschiedenis van ACEC openen wij
een klein museum met daarin foto’s van ACEC en een
tentoonstelling met apparaten die door ACEC zijn gemaakt.
Deze zijn in bruikleen gegeven door de Stichting Apeldoorns
Monumenten.
Waar? Museumpassage
Hoe laat? Opening om 14.00 uur door wethouder Mark
Sandmann.

ACEC - tentoonstelling OFFSHORE van Menno Mulder
De tentoonstelling belicht de autonome kant van het oeuvre
van Mulder. De fotograaf blinkt uit in bijzondere en vaak
toegepaste foto’s van de offshore-industrie, maar de
tentoonstelling in ACEC biedt een monumentale en
onverwachte uitsnede uit zijn oeuvre.
Waar? Museumpassage
Hoe laat? Opening om 16.00 uur. Jasper van der Graaf
verzorgd de inleiding.

Er was eens….
Een nieuw verhaal maak je samen! De hele middag wordt
gewerkt aan een lange tekening met woorden en beelden die
een nieuwe wereld laten zien.
Waar? De steeg

Susan Nieboer
De mooiste kleuren staan voor je klaar dus gewoon beginnen
maar! Het hele vel vol tot je alleen nog maar verf ziet en hé een
hond of een zinderende zon. Waar je het eerst nog niet goed
wist, kom je al schilderend in een flow en dan kunnen er fijne
dingen gebeuren.

Blij met taal
Kom naar het schrijfcafé waar je met andere schrijvers kunt
schrijven en praten over personages, spanningsopbouw en
perspectieven. Ontdek welke werelden je met jouw woorden
kunt vangen.

Poeziebandjes
Zelf verhalen maken bij CODA Bibliotheek! Maak poezie om je
pols en draag je eigen gedicht mee naar huis.
Waar? De steeg

Waar? De steeg

Ariadne Leefoge, curussen en workshops
Ontdek en ervaar hoe fijn het is om te tekenen of te schilderen,
maak een klein werkje met teken- of schildermateriaal.
Waar? De steeg

Kleywerk
We gaan er tijdens Bloeiend een echt Hut(s)potje van maken!
We combineren het draaien van klei op een echte
Pottenbakkersschijf, met het bouwen van een klei Hutje. Maak
je het voor jezelf, of voor je hond? Kom meedoen!

Voorlezen en verhalen vertellen
Voorlezen en voorgelezen worden, wie wil dit nu niet? Kom
langs en luister mee met de verhalen uit de boeken van CODA
Bibliotheek
Waar? De steeg

Atelier 52.nl
Atelier 52.nl voor cursussen en workshop's beeldhouwen,
boetseren, glasfusing.
Waar? De steeg

Waar? De steeg

Stephan Peters - Tekendokter
Beeldend kunstenaar Stephan Peters maakt o.a. een
muurschildering geinspireerd door BLOEIEND.
Waar? Hellingbaan

Waar? De steeg

Nintendo Labo
Tijdens CODA Paper Art biedt CODA in samenwerking met
Nintendo een interactief programma op het gebied van 21st
century skills. In CODA PaperLab (bij CODA Museum) creëren
jonge deelnemers eigen kartonnen bouwwerken die in contact
staan met de Nintendo Switch. Geef je creativiteit alle ruimte!
Nintendo x CODA biedt voor iedereen, van elke leeftijd, een
interactieve manier om te bouwen en ontdekken. Met behulp
van het Nintendo Switch-systeem en een berg karton ben je
vrij om in CODA PaperLab zelf creaties te bouwen, games te
spelen en te ontdekken hoe je met de Nintendo Switchtechnologie ideeën kunt omzetten naar realiteit.

Kartopia
In CODA PaperLab (bij CODA Museum) bouwen we samen
Kartopia: de wereld van de toekomst, gemaakt van karton!
Met papiertape en speciale kartonschroeven bouwen
bezoekers aan een steeds maar groter groeiende wereld. Leer
alles over constructies, werken met karton en help mee de
reusachtige bouwwerken in Kartopia tot leven te brengen.
Waar? Van Reekumplein

Waar? Van Reekumplein

Kunst en Stijl
Kinderen en jongeren kunnen aan de slag met lapjes stof en de
naaimachine, daarnaast is er een activiteit waarbij je
druktechnieken kunt uitproberen op stof voor kinderen en
volwassenen.
Waar? Van Reekumplein

De Styx
Je staat op de overgang naar een andere wereld. Je hebt
hiervoor gekozen. Je hebt de twee obalen voor de bootsman
op je ogen en bent bereid de wereld achter je te laten. Steek je
handen uit als teken van deze overgave. Charon de bootsman
neemt je nu mee.
Waar? Van Reekumplein

Ellen Starmans
Muziek op schoot met Ellen is een feestje. Ouders en kinderen
genieten samen van zingen, spelen, muziek maken en
ontspannen.
Stembevrijding is voor iedereen die het verlangen heeft om te
zingen. Ellen is benieuwd naar jouw stem. Onderzoek je mee
hoe die klinkt vandaag?

Marieke de Vos Vioolles
Vioolspelen kun je al leren als kleuter, maar ook als tiener of
volwassene. Met viool kun je altijd samenspelen in bandjes of
orkesten. Het begin is auditief, om je gehoor goed te
ontwikkelen. Probeer zelf maar! Wij helpen je.

Waar? Van Reekumplein

Waar? Van Reekumplein

Vocal Center
Uitleg over zingen met de praktische en resultaatgerichte
zangmethode Vocal Essence, uitleg over stemonderhoud en
wat het bedrijf Vocal Center voor jou kan betekenen.

Arjo Hovenberg
Kom kennismaken met de hobo en laat je raken door deze
schitterende klanken!

Goedkoperles
Koper! Kom blazen op de Trompet, Hoorn, Trombone, Tuba en
Bugel.

Waar? Van Reekumplein

Waar? Van Reekumplein

Cellojuf Manuela / Maan&Merlijn
Maan & Merlijn maken reclame voor hun voorstelling voor
peuters en kleuters in oktober in de Walvis…
Waar? Hier en daar

Waar? Van Reekumplein

Waar? Van Reekumplein

De Viool
Altijd al viool willen spelen? Kom het dan uitproberen bij De
Viool, en ik leg jou/u alles uit over mijn lessen en het
samenspelen. Ook zullen enkele leerlingen iets ten gehore
brengen.

Waar? Van Reekumplein

Gitaarles in Apeldoorn
Heb je altijd al gitaar willen leren spelen (elektrisch of
akoestisch). Je bent van harte welkom. Bij de kraam kun je het
instrument uitproberen en informatie krijgen bij gediplomeerd
gitaardocent Hugo de Haas.

Drumschool Apeldoorn
Zin om te drummen? Kom langs en wij leren het je! (Kids,
jongeren & volwassenen).
Waar? De Reekumplein

Basgitaarles Apeldoorn
Maak kennis met de basgitaar!
Waar? Van Reekumplein

Henk Menkveld
Probeer de klarinet en saxofoon! Misschien wel wat voor jou?
Waar? Van Reekumplein

